
WOENSDAG 9 MEI IN HET J.W.RACERHUIS
MARKTSTRAAT 15, OLDENZAAL. AANVANG 20.30 U. ENTREE €15,-

CONCERTS

Steven Collins: Guitars/vocals.

Jacob Hildebrand: Lead guitar/backing vocals.

Lonnie Trevino jr.: Bass/backing vocals.

Kyle Schneider: Drums/ backing vocals.

DEADMAN
“ATMOSPHERIC ROOTSROCK COMBINED WITH MELANCHOLY TWANG AND AMBIENT TEXTURES”….
Mooier kun je het niet zeggen en na beluistering blijkt dat het nog klopt ook. Het prachtige album
“Live at the Saxon Pub” laat horen waartoe deze groep in staat is: Muziek maken in de traditie van

The Band, Poco, Little Feat en Buffalo Springfield. Steven Collins richtte in 2000 Deadman op,
samen met zijn vrouw Sherilyn. Nadat zijn huwelijk op de klippen liep verhuisde Steven van Dallas

naar Austin alwaar hij Deadman voortzette met nieuwe bezetting. Oude, door hem geschreven
nummers werden voorzien van een nieuwe laklaag. “Live at the Saxon Pub” is daarvan een subliem

document, waar muzikale magie overgebracht wordt welke de -hoewel prachtige- studioplaat,
“Take up your mat and walk” enigszins ontbeert. “Whiskeytown produced by Daniel Lanois”…

voor de kenners spreekt dat boekdelen. De groep blinkt uit in samenzang met een radeloos randje
en uitgesponnen solowerk dat ertoe doet. Als akoestisch trio hebben ze in Februari met veel succes
Europese podia (Roepaen o.a.) onveilig gemaakt. Na dat aperitief is het nu tijd voor het elektrisch
hoofdmenu waarbij het ook bij maaltijden nuttige principe “Less is more” van waarde kan blijken,
want de Hammond zal er niet bij zijn. Die creatieve uitdaging zal zorgen voor muziek die ademt en
waarmee Deadman zal bewijzen dat haar nummers staan als een huis. De prognose is dat bij een

volgende tour grotere podia aangedaan zullen worden. Houdt u van een meer intieme setting, 
grijp dan nu uw kans en pik ze mee, de 9e mei, in het J.W.Racerhuis. 

Niet dat het voor de hand liggend is, maar live komt Deadman het beste tot zijn recht.


